
t oseei r ani . i r
3 چرتکه

ترمز بورس کشیده شد
بازیگران بازار ســرمایه دیروز به رغم کاهش 
نماگر اصلی، شاهد رشد شــاخص کل هم وزن 
بودند. جذب نقدینگی نســبتا باالی سهم های 
قندی و سیمانی در کنار برخی سهم های کوچک 
دیگر سبب این رشد شد، اما بزرگان بازار همچنان 

بازیگر اصلی هستند و بازار را در دست دارند.
به گزارش ایسنا، دیروز )دوشنبه( بار دیگر بازار 
سهام شاهد افزایش قیمت سهم های کوچک بود، 
اما سهم های تأثیرگذار فلزی و معدنی در کنار دیگر 
سهم های شاخص ساز اجازه رشد به نماگر اصلی 
بازار را ندادند. در چنین فضایی قندی ها توانستند 
قسمت نسبتاً باالیی از نقدینگی بازار را به خود 

جذب کنند.
دیروز شــاخص کل بازده نقــدی و قیمتی 
بورس اوراق بهادار تهران ۲۰۴ واحد افت کرد و 
به رقم ۱۶۴ هزار و ۲۳۸ واحدی رسید. همچنین 
شاخص کل هم وزن با ۲۹ واحد افزایش به رقم ۳۰ 

هزار و ۹۰۶ واحدی دست یافت.
شاخص آزاد شناور نیز با ۲۷۰ واحد کاهش 
تا رقــم ۱۸۳ هزار و ۶۹۹ واحــدی پایین رفت و 
شاخص بازار اول با ۳۱۴ واحد افت به عدد ۱۲۳ 
هزار و ۴۹۵ واحدی رسید. در عین حال شاخص 
بازار اول با ۳۱۴ واحد پایین آمد و به رقم ۱۲۳ هزار 
و ۴۹۵ واحدی رسید، اما شاخص بازار دوم با رشد 
۳۶۹ واحدی روبه رو شد و عدد ۳۱۵ هزار و ۲۷۶ 

را تجربه کرد.
دیروز بار دیگــر نمادهایی در گــروه فلزات 
اساســی، بانکی و معدنی بیشترین تأثیر را روی 
شاخص های سهام گذاشتند؛ به نحوی که ملی 
صنایع مس ایران با ۱۲۲ واحد تأثیر افزایشــی 
سعی کرد شاخص های بازار را به سمت باال هدایت 
کند، اما در عین حال بانک ملت، معدنی و صنعتی 
چادرملو و گروه مدیریت سرمایه گذاری امید هر 
کدام به ترتیب ۹۰، ۴۲ و ۳۱ واحد تأثیر کاهنده 

روی شاخص های بازار سرمایه داشتند.
از طرفی پتروشیمی شازند و داده گستر عصر 
نوین )های وب( ۲۲ و ۱۹ واحد تأثیر افزاینده روی 

شاخص کل داشتند.

در گروه فلزات اساســی دیروز بیش از نیمی 
از ســهم ها با افزایش قیمت تا سه درصد مواجه 
شدند. بین آنها سهم هایی وجود داشت که کمتر 
از یک درصد رشد قیمت داشــتند. همچنین 
مابقی سهم ها تا سقف ســه درصد افت قیمت را 

تجربه کردند.
در گروه بانک ها و مؤسســات اعتباری روند 
قیمت ســهم ها عموماً کاهنده بــود. کانه های 
فلزی نیز نوســان قیمتی کمتر از یک درصد را 

تجربه کردند.
در عیــن حــال بیشــتر ســهم ها در گروه 
محصوالت شــیمیایی با کاهش قیمت روب رو 
شدند. در این گروه ۱۱۲ میلیون سهم به ارزش 
حدود ۴۰ میلیارد تومان مورد دادوســتد قرار 

گرفت.
دیروز در گروه قند و شکر شاهد رشد یک دست 
قیمت سهم ها بودیم؛ به طوری که اکثر سهم های 
این گروه بیش از چهــار درصد افزایش قیمت را 
تجربه کردند. حجم و ارزش معامالت این گروه 
نسبت به روزهای گذشــته رشد کرد؛ به طوری 
که در این گروه مجموعاً بیش از ۱۵ میلیون سهم 
به ارزش ۱۴.۵ میلیارد تومان مورد دادوستد قرار 

گرفت.
در گروه خودرو و ساخت قطعات نیز با نوسان 
قیمتی عمدتاً کمتر از دو درصد مواجه بودیم، اما 
ارزش معامالت این گروه نیز نسبت به سایر گروه ها 
مقدار باالیی را نشان می دهد؛ به طوری که ۳۵۹ 
میلیون سهم به ارزش بیش از ۴۱ میلیارد تومان 

مورد دادوستد قرار گرفت.
در گروه سیمان و آهک و گچ بیشتر سهم ها با 
رشد قیمت مواجه شدند؛ هر چند که سهم هایی 
بودند که تا چهار درصد نیز کاهش قیمت را شاهد 
باشــند. در این گروه ۴۳ میلیون سهم به ارزش 
بیش از ۱۲ میلیارد تومان معامله شــد. ارزش 
معامالت بورس تهــران به رقــم ۷۴۱ میلیارد 
تومان رسید که ناشی از دست به دست شدن ۲.۵ 

میلیارد سهم و اوراق مالی بود.
در فرابورس ایران نیز شاخص کل با ۸.۱ واحد 
رشد روبرو شــد و به رقم ۲۰۹۰ واحدی دست 
یافت. ارزش معامالت این بازار به رقم ۵۴۰ میلیارد 
تومان و حجم معامالت آن به رقم ۸۷۸ میلیون 

سهم و اوراق مالی رسید.

خبر اقتصادی
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محمود نوروزیه 

طرح »ساماندهی بانک های کشور« 
که از سال گذشــته مطرح شده بود، در 
روزهای پایانی ســال ۹۷ کلید خورد تا 
تالش برای بهبود شــاخص های کالن 
در حوزه بانکــداری وارد فــاز اجرایی 
شــود. دومین ادغام بزرگ بانک ها در 
روز بیســت و یکم مهرماه سال جاری 
توسط سران قوا در جلسه شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی تصویب شد و طی 
آن اختیارات ویژه ای برای اصالح نظام 
بانکی به رئیــس کل بانک مرکزی داده 
شد تا پروژه ای که ضرورت آن از سال ها 
پیش احساس می شد در سال ۱۳۹۷ به 

مرحله عملیاتی برسد.
پیش از این مقرر شده بود تا بانک ها و 
موسسات اعتباری غیربانکی خصوصی 
کشــور مربوط به نظامی ها درمجموع 
به یک بانک بزرگ تبدیل شــوند، اما با 
تغییر برنامه بانک مرکزی در مردادماه، 
معاون نظارتی بانک مرکزی اعالم کرد 
که بانک های نظامی و وابسته به نیروهای 
مســلح در دولتی ها ادغام می شوند تا 
موجب رقابت پذیری بیشتر شود ضمن 
اینکه اصــالح نظام بانکــی در جهت 
افزایش بهره وری و کاهش هزینه های 

سربار بانک ها در دستور کار است. 
رئیس جمهــور در روز مجمع بانک 
مرکزی بــا بیان اینکه در حین فشــار 
اقتصادی اصالح بانکی با روند سریع تر 
در حال انجام است، گفته بود چند بانک 
نیرو های مســلح به زودی در هم ادغام 
شــده و یک بانک جدید ایجاد می شود 

که مصوبات این موضوع صادر شده و در 
اختیار بانک مرکزی است و در صورت 
نیاز دولت بخشی از بدهی این بانک ها 
را پرداخت می کند. ابتدای هفته جاری 
نیز رئیــس کل بانک مرکــزی از ادغام 
رسمی ۵ بانک نظامی در بانک سپه خبر 
داد. سیاست تجمیع بانک ها که از سال ها 
قبل در دســتور کار بانک مرکزی قرار 
داشت باالخره با ادغام بانک های نظامی 
عملیاتی شد تا با اجرای آن بدنه سنگین 
نظام بانکداری ایران تن به تغییر دهد و 

وارد فاز جدیدی شود. 
عبدالناصــر همتــی در این زمینه 
یادآورشد که یکی از اقدامات مهم ادغام 
بانک های وابسته به نیروهای مسلح بود 
که حاصل بحث های فراوان در شورای 
پول و اعتبار و شورای سران سه قوه است. 
این طرح تمام مراحل تصویب را گذرانده 
اســت و این قانونی برای بانک مرکزی 

است که باید اجرا شود.
اما وزیر امور اقتصادی و دارایی هدف 
از این ادغام را ایجاد محیط های شفاف 
اقتصادی دانست و تاکید کرد: »سعی 
می کنیم تا بدون ایجاد مشــکل برای 
سهامداران و سپرده گذاران کار ادغام را 

پیش ببریم. «
بعد از این اظهارنظرهــا مخالفان و 
موافقان این ادغــام در فضای مجازی 
ازجمله توییتر این سوال را مطرح کردند 
که با توجه به قول رئیس جمهور مبنی بر 
حمایت مالی دولت از بدهی این بانک ها، 
انتشار پول در اولویت قرار گرفته و در این 
صورت با افزایش نقدینگی، رشــد پایه 

پولی شکل می گیرد.

اما در مقابل عده ای با ارزیابی مثبت 
از این ادغام این طور اســتدالل کردند 
که چون زیان بانک های ضعیف با سود 
بانک های قوی تر پوشش داده می شود؛ 
دولت در این صورت مجبــور به چاپ 
پول نمی شود. ضمن اینکه با این ادغام 
بدهی این بانک ها به بانک مرکزی کمتر 
می شــود که این امر به همان نسبت بر 
ســرعت گردش پول و نقدینگی تاثیر 

مستقیم دارد.
در این زمینه برخی کارشناسان مانند 
حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس 
امور بانکی و مرتضــی عزتی، مدرس و 
کارشناس اموربانکی و اقتصادی معتقد 
هستند که چون همه  این بانک ها زیان ده 
نیســتند می توانند هم پوشانی داشته 
باشــند و ســوددهی برخی زیان دهی 

برخی دیگر را می تواند جبران کند.
اما و اگرهای

 ادغام بانک های نظامی 
با اعالم رسمی ادغام بانک های نظامی 
توسط بانک مرکزی ابهامات جدیدی نیز 
شکل گرفت اول این که نرخ سود سپرده و 
تسهیالت هر کدام از این بانک ها متفاوت 
بوده است. با ادغام این بانک ها و موسسه 
اعتباری نوع پرداخــت و دریافت این 

سود ها چگونه خواهد شد؟
در بند یک اطالعیــه بانک مرکزی 
آمده است نحوه عملکرد هر یک از این 
بانک ها و موسســه مذکور با مدیریت و 
راهبری بانک سپه طبق روال عادی قبلی 
انجام می شود. در این بند همچنین اعالم 
شده که مشتریان این چهار بانک و یک 
موسسه اعتباری می توانند خدمات را 

طبق روال قبلی هر کدام از این بانک ها 
و موسســه اعتباری دریافت کنند که 
براساس این اطالعیه ادغام روی نرخ سود 
سپرده و تسهیالت هیچ یک از بانک ها 
و موسســه اعتباری مذکور تاثیر ندارد 
و مثل قبل ســود مورد نظر پرداخت و 

دریافت می شود.
اما پرسشــی در این میــان مطرح 
می شود که اگر قرار است نحوه  عملکرد 
و خدمات دهی این بانک ها مانند رویه 
قبلی باشد و طبق اعالم بانک مرکزی، 
بانک ســپه مدیریت این پنــج بانک و 
موسســه را برعهده گیرد، با تمام شدن 
روند ادغام بانک های نظامی، آیا ســود 
سپرده و تسهیالت بانک سپه چندنرخی 
نمی شــود؟ در این زمینه سهامداران 
این بانک ها نیز بالتکلیف هستند و در 
فضای مجازی نسبت به عدم اطمینان 
از سرنوشت سرمایه خود به دنبال پاسخ 

مناسب می گردند. 
دومین مسئله تعداد شعب بانک های 
ادغامی است که طبق آمارهای منتشر 

شده بانک سپه هزار و۷۰۳شعبه، بانک 
انصار هزار و ۵۷، بانک مهر اقتصاد ۸۰۰، 
بانک قوامین ۷۲۹، موسســه اعتباری 
کوثر ۳۵۲ و بانک حکمت ایرانیان ۱۳۲ 
شعبه دارند که در مجموع چهار هزار و 
۷۳۳ شعبه می شود. آیا بانک سپه همه  

چهار هزار و ۷۳۳ شعبه را نگه می دارد؟
سومین مســاله در ادغام بانک های 
نظامی این اســت که بانک مرکزی در 
اطالعیه خــود اعالم کــرده که کلیه 
کارکنان شــاغل در بانک ها و مؤسسه 
اعتباری وابسته به نهادهای نظامی پس 
از ادغام مانند گذشته مشغول به فعالیت 
بوده و تمامی حقوق و مزایای آنان مطابق 
قراردادهای منعقد قبلی برقرار اســت. 
این اطمینان خاطرنشــان می کند که 
باید تمام شعب حفظ شــوند؛ باید دید 
در ادامه، سیاست بانک مرکزی در این 

زمینه چه خواهد بود؟
سپرده گذاران، سهامداران

 و کارکنان نگران نباشند
نهاد ناظر بازار پول کشور در اطالعیه 
خود به ذی نفعان این بانک ها شــامل 
سپرده گذاران، سهامداران و کارکنان آنها 
تأکید کرده است که ارائه خدمات بانکی 
به تمام مشتریان اعم از سپرده گذاران 
و تسهیالت گیرندگان توسط بانک ها 
و مؤسسه اعتباری یادشده، با مدیریت 
و راهبری بانک ســپه طبق روال عادی 
قبلی بــه قوت خــود ادامــه می یابد و 
مشــتریان می توانند خدمات مزبور را 
همانند گذشته در چارچوب قراردادهای 
ســپرده گذاری، تســهیالتی و سایر 
قراردادهای منعقده قبلی دریافت کنند. 
همچنین به منظــور حفظ و ایفای 
حقوق تمــام ســهامداران بانک ها و 
مؤسسه اعتباری تحت ادغام و با عنایت 
به بررسی های کارشناسی همه جانبه و 
هماهنگی انجام گرفته با سازمان بورس 
و اوراق بهادار، چارچوب مدونی برای این 
مهم تنظیم شده و طبق برنامه، هریک از 
بانک ها و مؤسسه اعتباری یادشده نسبت 
به تعیین تکلیف وضعیت ســهامداران 
مرتبط با خود اقدام می کنند و به تمام 
سهامداران اطمینان داده می شود کلیه 

حقوق آنها کارسازی و ایفا خواهد شد.
تمامی کارکنان شــاغل در بانک ها 
و مؤسسه اعتباری موضوع این فرآیند 
نیز همانند گذشته مشغول به فعالیت 
بوده و تمام حقوق و مزایای آنان مطابق 

قراردادهای منعقده قبلی برقرار است.
بانک مرکزی در پایان، خاطرنشان 
ساخته که این فرآیند به عنوان گامی مهم 
درراســتای حفظ ثبات و سالمت نظام 
بانکی محسوب شده و همراهی در اجرای 
موفق آن برای ارائه خدمات بهتر به آحاد 
جامعه مورد انتظار است. بر این اصل بانک 
مرکزی تاکید کرده است که ذی نفعان 

اخبار و اطالعات مربوط به این طرح ملی 
را صرفاً از طریق اطالعیه های رســمی 
بانک مرکزی یا بانک سپه پیگیری کنند.

دارایی و بدهی
 5 بانک ادغام شده

با ادغام پنج بانک و مؤسسه وابسته به 
نیروهای مسلح در بانک سپه بزرگترین 

بانک کشور متولد  شد. 
ترازنامه این ۵ بانــک که متعلق به 
نیروها و نهادهای نظامی ازجمله سپاه، 
ارتش، نیروهای انتظامی و وزارت دفاع 
هستند نشان می دهد که این پنج بانک و 
مؤسسه بیش از هزار و ۹۳۲ هزار میلیارد 
ریال دارایی و هزار و ۸۸۵ هزار میلیارد 
ریال بدهی دارند. بنابراین، نسبت بدهی 
کل در رقم ۰.۹۷ قرار می گیرد که چندان 
مطلوب نیست. بیشترین میزان دارایی و 
بدهی مربوط به بانک »قوامین« است. 
براساس آخرین اطالعات مالی منتشر 
شده، دو بانک قوامین و مهر اقتصاد با زیان 
انباشته روبه رو هستند و سه بانک دیگر 
سود انباشته چندانی در چنته ندارند. 
این موضوع به خوبی نشــان دهنده این 
است که عملکرد این بانک ها بهره وری 
الزم را نداشته است. همچنین مجموع 
ســرمایه پنج بانک نظامی یاد شده به 
۱۱۷ هزار میلیارد ریال می رسد. نسبت 
کفایت سرمایه الزم ۸ است که تنها بانک 
حکمت این موضــوع را رعایت کرده و 
سایر بانک ها در شرایط مطلوبی از این 
حیث قرار ندارنــد. به طورکلی در این ۵ 
بانک بیش از ۱۷۸۶ هزار میلیارد ریال 
سپرده گذاری انجام شده که بیشترین 
رقم سپرده گذاری مربوط به بانک »مهر 

اقتصاد« است.
براساس اطالعات ارائه شده میزان 
دارایی و سرمایه این ۵ بانک معادل ۳۶۰۰ 
میلیارد تومان اســت که با احتســاب 
ســرمایه ۱۲هزار میلیارد تومانی بانک 
سپه، مجموع ســرمایه بانک سپه پس 
از ادغام به عدد ۱۵هزار و ۶۰۰ میلیارد 
تومــان خواهد رســید که ایــن عدد، 
باالترین ســرمایه ثبت شــده در نظام 

بانکی کشور است.

دومین ادغام بزرگ نظام بانکداری حاشیه هایی در پی داشت

کوچ 25 میلیون سپرده گذار به بانک سپه 

در این 5 بانک بیش از 
۱۷۸۶ هزار میلیارد ریال 

سپرده گذاری انجام شده که 
بر اساس آخرین اطالعات 

مالی منتشر شده، دو بانک 
قوامین و مهر اقتصاد با زیان 

انباشته روبه رو هستند و 
سه بانک دیگر سود انباشته 

چندانی در چنته ندارند

میزان دارایی و سرمایه 
این 5 بانک معادل 3۶00 
میلیارد تومان است که با 
احتساب سرمایه ۱2هزار 

میلیارد تومانی بانک سپه، 
مجموع سرمایه بانک سپه 

پس از ادغام به ۱5هزار و 
۶00 میلیارد تومان خواهد 
رسید که باالترین سرمایه 

ثبت شده در نظام بانکی 
کشور است

گمرک جمهوری اســالمی اعالم کرد یکصد تن آرد 
قاچاق از گمرک دوغارون در مرز افغانستان و ۴۰ تن ورق 

فوالد در مرز ایالم کشف شد.
بــه گــزارش ایرنــا از گمــرک، مامــوران گمرک 

دوغارون چهــار تریلــر آرد یارانه ای کــه تحت عنوان 
پودر کیــک برای صــادرات بــه گمرک اظهار شــده 
 بــود و قاچاقچیان قصد خــروج آن را از مرز داشــتند 

کشف کردند.

به گزارش ایرنا، گمرک دوغارون در شهرستان تایباد 
در ۲۲۵ کیلومتر مشهد قرار دارد.

فرمانــدار تایباد بیســتم آبان در حاشــیه بازدید از 
این گمرک گفــت که ۹۵ درصد کاالهــای ترانزیتی به 

افغانستان از این مرز ارسال می شود.
حسین شرافتی افزود: ســاالنه بیش از یک میلیون 
تن انواع کاال به ارزش بیش از یک میلیارد دالر از طریق 

این گمرک به بازارهای هدف افغانستان صادر می شود.
همچنین ماموران گمرک ایالم دو دســتگاه تریلر را 
متوقف کردند که صاحب کاال برای فــرار از ارائه مجوز 
بیش از ۴۰ تن ورق فوالدی را تحت عنوان ورق گالوانیزه 

به گمرک اظهار کرده بود.
ارزش بار کشف شده بیش از ۲ میلیارد و ۴۶۱ میلیون 

ریال بود.

۱00 تن آرد و 40 تن ورق فوالد قاچاق کشف شد

خبر

یک اقتصاددان گفت: ما زحمات زیادی 
کشیده ایم تا از سیستم کوپنی خارج شویم 
بنابراین بازگشت به این سیستم برای کشور 
توصیه نمی شــود چون این سیاســت برای 
دوران جنــگ و کمبود شــدید کاال تجویز 

می شود. 
تیمور رحمانی در گفت وگو با ایلنا با اشاره 
به ضرورت حذف دهک هــای باالی جامعه 

از دریافت یارانــه افزود: طبیعی اســت در 
شرایطی که اقتصاد و بودجه کشور تحت فشار 
است باید دهک های باالی جامعه که به نظر 
من پنج دهک باالیی اســت از دریافت یارانه 
حذف شوند تا حمایت بهتری از دهک های 
فرودســت صورت بگیرد. در این راستا نظام 
اطالعاتی کشور می تواند نقش مهمی داشته 
باشد و به نظر می رسد در شناسایی این اقشار 

توانمند باشد. وی در مورد پیشنهاد استفاده 
از سیاست کوپنی ادامه داد: باید توجه داشت 
که افزایش قیمت کاالهای اساسی مربوط به 
کمبود عرضه نیســت که از سیاست کوپنی 
استفاده شود. در این شرایط بهتر است که به 
جای این سیاست مابه التفاوت افزایش قیمت 
کاالها را در قالــب یارانه نقدی به دهک های 
فرودست جامعه و تهی دستان اضافه کنیم تا 

فشار روی این دهک ها کاهش یابد.
رحمانــی گفــت: سیاســت کوپنــی 
هزینه هــای جانبــی را افزایــش می دهد، 

درحالی که در روش اضافه کردن به یارانه ها 
این هزینه ها کمتر است.

اســتاد اقتصاد دانشــگاه تهران تصریح 
کرد: روش حمایت از اقشــار فرودست باید 
قاعده مند و متمرکز روی یارانه ها باشد تا از 
پراکندگی موردی هم جلوگیری شــود. به 
گزارش ایلنا، اوایل هفته جاری، کمیسیون 
تلفیق مجلس در مصوبه ای به دولت این اجازه 
را داد تا در تامین کاالهای اساسی مردم با نرخ 
ارز ترجیحی و پرداخت نقــدی از کاالبرگ 
الکترونیکی اســتفاده کند؛ موضوعی که در 
میان اقتصاددانان و صاحبنظران اقتصادی 

واکنش های بسیاری درپی داشت.

یک اقتصاددان در گفت وگو با ایلنا:

سیاست کوپنی برای دوران جنگ تجویز می شود


